
ZARZĄDZENIE NR 35/10
Bunnistrza Kałlszyna
z dnia 1s i0 2010 roku

w sprawie ustalenia zasad zimowego utżymania chodników' ulic oraz dróg w

sezonio zimotfm 2o10/2oll !a droeaĆh /!r1icact/ gminn]ch na terelie

Gminy Kałuszyn

Na podstawiĆ atl' 20 p1ś 2 i 4 ustawy o drogach Publicay'h IDZ'U' zŻoa4 |

[2o', poŻ' 2o8ó z pózn' zm'l' a!t' 5 uŚ' 1 pkt4 iuś' 4 ustawy z dnia 13

wześnia 1996 rcku o utżymaniu czystości i pol'Żądląt w gmińach /Dz' U' z

2005 nr 236' poz' 2008/ orż xsiawy z dnia 16 kwichia 2004 roku o ochronie

plzyrody i DŻ' U' Ź 2oo4 roklL tr 92' poz' 880 z późń 7ń-l' ustala Śię co

!1

W celu Lrstalenia zasad zimowego u1rzymania clrodri k ów' uliĆ;dróe stosuje się

pomocniczo ustalelia standardów zimowego utrzymania dróg zawartych w

Rozporądzeniu Ministra Transportu i GoŚpodarki Morskiej n' 4ó z dnia 25

p"zał"*itu tsrr -xu o'uz Rozporządzenlu MiniŚt'a środowiska z dnia 27

;ździemika 2005 roku * sprawie rodzajów i Naruńków srosowania śrcdków'

jakie mogąbyć ułware na drogach publicznych oraz u]icach i pLacach'

$2

zimowe u1rzyma'ie dróg na na ceLu zapewnić plzejezdność dróg' o których

mo\ła w niniejszym zarządueniu'

s3

Usta1one zasady pozwalają na objęcie znnoqm utrrymanien różnych kategorii

d.róg w zależności od możliwości finansowych w dany rok!'

$4

Dla zinowego utrzymania dróg slosuje się na terenie Biasla i gńny standardy

od d do o wyn'kajdce Z z"la"en' l Jo Ro/Do' ąo'cals \'lir:sl'a T'dnspońu l



Gospodarki Morskiej z dnia 25 pażdzielrika l 999 loku' okrcślenia standaJdów

awiera załącznik na l do zeządzclia'

ss
Zasady zimowegÓ ut zym ia dróg mają zastosov'anie do dróg i ulic będących

w ewidencji dróg gmimych'

{6

wprowadza się w}kaz d!óg gnirrnych ustalając dla niĆh standardy zimowego

ltŹym ia wg załącznika nr 2'

s7

9 Dla dróg o 5 stmdardzie zimowego utrżrymania dopusŻcza się w prąpadku

występowania długotNałej goło]edzi i bra|u poprawy wanu]ków

atmosferycznych unieszkodliwięnle go}oledzi na cał/ch ciągach dróg'

$8

Przy j ednakowych standa dach o koL€jności odśnieżania poszczególnych

odcinków dńg decydować będzie trasa pfzejazdu komunikacji zbiorowej'

$9

czynności z zakesu Żimowego utrzymaria dńg wykonuj' Zakład Gospoddki

Komlnalnej w Kałuszynie wraz Ż osobami fizycayńi posiadaj ącyrli

odpowiedni sprzęt według ustalonych zasad'

- $ ro

odśnjezanie oraz unieszkodliwianie gololedzi na drogach i ulicachbędzie

wykonywme w syslemie pracy ciągłej'

$ l1

Ir'prowadza się w nawiąŻaniu do uŚawy o utrzymaniu cŻystoścj i porządku w

gminach ustawowy obowiąŻek odśnieżmia clrodników przyległ}ch do posesji

prywatnych przez właściĆieli bądź trąrkowników tych posesji' Mie'jsca

użleczności publicŻnej omŻ chodniki lołożone !ży pososjach komualnych

odśnjeżane będą przez Zakład Gospodarki Komunalncj w Kałuszylie'



na terenie miasta

Zrlaiznik'r I

d. zaŹąd7enin
RunnktaKału'Jn
zdni'ls'102010rcku

urrzymaria dróg śosowane
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